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B.TREND
SEMI-PERMANENTE GELS-ENGELSK-LANG-VARER

Ønsker du en glasur som vil vare lenger? Velg B. TREND. Tenke på farge som kjolen er et
tilbehør til å møte dine ønsker for endring i en praktisk og rask måte , i programmet på
naturlige negler og gjenoppbygd. Dries i sekunder og fjerne med løsemiddel eller fjerne. B.
TRENDEN er løsningen for hver kvinne. Den enorme utvalg av farger er tilgjengelig i 5 ml
format format i 14 ml.

NEGLER
Nyt av
SEMI-PERMANENTE NEGLELAKK SØKNAD:
Skyver neglebåndene og slipp toppen av neglen. Gi form til nails å gjøre dem alle det
samme. Sløver neglene med en 100/180 murstein til gjør det porøse og spolverarle med
pensel. Påfør et tynt lag med Primer B-TREND og la fordampe. Påfør et tynt lag med gel
basert Foundation BTREND med keratin og katalysere i 2 minutter UV lampen eller LED-
lampe i 60 sekunder. Påfør et tynt lag med Gel polske B-TREND og katalysere i UV-
lampen 2/3 minutter eller LED-lampe i 60 sekunder. Gjenta med en andre strøk av
neglelakk og Gel lampe. Seal ved å bruke et tynt lag med sealer glans Fixer B-TREND og
katalysere i UV-lampen 2/3 minutter eller LED-lampe i 60 sekunder. Fjern gjenværende
gel fra spikeren med vaskemiddel rengjøringsmiddel B-TREND.
EMALJE FJERNING:
Bruke en fil er det 180-korn sliping forsiktig glans fugemasse Fixer B-TREND. Bruk den
over spiker en bomullsdott eller pad dynket i løsemiddel Remover B-TREND. Pakk
spikeren med aluminiumsfolie og vente 10 minutter. Fjerne aluminiumsfolie og forsiktig
fjerne med en pinne eller presse huden myknet emalje.
emballasje: -5 ml og PRIMER 15 ml.
-STIFTELSE med keratin 14 5 ml og ml.
-GLANS 5 ml Fixer og 15 ml.
-RENSET 125 ml.
-FJERNER 125 ml og 250 ml.
-Calendula hånd krem 30 ml.
-LED-lampe B-TREND.
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